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“இ� தான நான பார்ததததிதல ெபாத�ம, ெகா�்த�ம, 

அழகான�மான கமபபதிப்�த, என்ாா ெடராத.” 

அிதபாததி��� ெடராத ஓர (திபததடாிதடாதிஸ) 

பஸ்ிப்�தகசப த�காதிபபபானாா.

தான த�காத்� சப்த கமபபதிப்�தகசிக  எனனபாகம 

என் ெடராதிக ெதாதலபதலசி. ெபனனத மஸ்ம அ்்� 

எனன நடிகம என் அ்த�தத��தான. ஆனால அபன 

லா�ிகம ெ�ாலிமாஸடான. ெடராத தானாகதப 

அ்த��ெகாாப தபண்ம என்ான. பட அெமாதிகாபதல 

பா�ம மதகிெபாதல பஸ்ிப்�த இன்ததன பாழசக �ழற�தசல 

மதலிெ�னஸ இ. ெ�லெ�(ம)மதன, ெதபதபான, படஙகசபி 

ெகாணட பதபாதிபதனால இ�த �்தக்சத பா�திகம �த்பரகா 

எிபப கமபபதி��, �ஸ்ி��பாக மா்த, பதனனர 

பஸ்ிப்�தலாகத, �ஸசட உ�பாகத ம்பப�ம கமபபத�� 

உ�பாகத்� எனபசத  கற்ெகாாப �ப�தமா, அவபாத் 

ெடராத�ம கற்ிெகாணடாா.

தத�மதத ெ�லெ�(ம)மதன, ��சதல �்தகஙகா “�தல 

தரமான�”, “ஊிகமபதிகி�பல�”, “நத�னத்�பம” என் 

பதமர�கரகபதன பாராஸ்கசபி ெபற்�. திாெபின 

படஙகா �்தக்ததறக தம�ம ெ��சம�ஸ்கத்�.
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�ைபகககமத க�்பள�ப்�சகைப��, 

�னல�ப்ககைப�� ே�க்க்� எச  

ெடர் உல்��(ன)�க் �மர�்்�





ெடராத �ஸப�ாதப்ஓபனாா.
"எனிக் �்கமபபதிப்�த்கதசட்த�," என்்
அபா்க்ததனாா.
"�ாத," என்ார்அமமா.
"நீ்அசத்சப்�ிெகாண்்எனன்ெ�னபான?"
"அசத்அிபபதல்சப்�ி்ெகாணப�ிதபன," 
என்ாா்ெடராத.
"எஙதக?" என்்அமமா தகஸடாா.
" �்க்சபலதல," என்ாா்ெடராத.



ெடராதலதன்அமமா  �்க்சபசலி்

ெகா்்தாரகா.
ெடராத கமபபதிப்�தகசப்அததல்சப்தத��தாா.
அபா்அ�த்கமபபதிப்�தகசபி்பார்தபபதல்

இ��தாா. 

அ�்எவபபள்ெபாதலதாகளம்கணடாகளம்

இ�ிகத்�!
அ�்ப்ச�்நத்மாக்இ��த�.

கமபபதிப்�த்தமல்பகததலதல்ஆரல�்மற்ம்்
மல�ா்நத்்ததல்தப்�்உிபத்இ��தன.

அதன்உடின்பிகபாஸபல்நீி்நத்்ததல்
தபி�கா்இ��தன.

"இ�்இ�பசர்நான்பார்த்மதகிெபாதல, 
ெகா�்த்மற்ம்அ�சமலான்கமபபதிப்�த்இ�்
தான" என்ாா்ெடராத.



அ�த்கமபபதிப்�த்்நகர்ஆரமபத்த�.

"இ�த்கமபபதிப்�த்பதசரபதல்வாபிக்ெபபததல்
ப��்பத்ம," என்்ெடராத �்தனாா.

"இ�தா்அ�த்வாபலதன்னப" என்ார்அமமா.

ெடராத வாபசல்அதன்னப்ெகாண்்னபனாா. 

 "இ�த்கமபபதிப்�திக்பதசரபதல்
ப�தெல்ிகம," என்்�்தனாா்ெடராத.



"நான்அதறக்எனன்�ாிபதட்
ெகா்ிதபன?“

"எஙகத���்அ�த்கமபபதிப்�தசலி்
கணெட்்தான?" அமமா தகஸடார.

"ஆிபதா்மர்ததி���," என்ாா்ெடராத.

“அிபபலானால்வாபலதல்�தி்ஆிபதா்
இசிகசப்தபாஸ்்சப," என்்அமமா 
ெ�ானனார.

ஆிபதா்மர்ததி���்�தி்இசிகசப்
ெடராத ப்த்�்ப�தாா.

அபறச்்அ�த்வாபிகா்தபாஸடாா.
பதனனர்அபா்வாபசல்ைிகதிெகாண்்
�ஸசட்பதஸ்்ெபபததல்ஓபனாா.



ெடராத தன�்நணபனான்ெபனனதசல்கணடாா.

"ெபனனத," ெடராத �பதனாா, 

"என்கமபபதிப்�தசலி்பார!" 

“ஹாஹா" என்ான்ெபனனத.

"னபகபதல்�சபகா்இடதபண்ம்என்்
எலதிா�ிகம்ெதாத�த்பததலம.
இலசிெலனதல, கமபபதிப்�த்எிபப்காற்்
இலிாமல்உலதர்பா�ம?”



ெடராத தத�மபத்�ஸபறக்்ஓபனாா.

"அமமா," என்்�்�ிஸடாா்அபா.

"என்கமபபதிப்�த்எிபப்காற்்இலிாமல்
உலதர்பாழ�ப�ம? அதனால்தலளெ�ன�்
னபலதல்�தி்�சபகா்தபாஸ்ி்ெகா்ஙகா."



"னபலதல்�சபகா்தபாடதபண்ம்என்்
எலதிா�ிகம்ெதாத�ம," என்்ெடராத 
�்தனாா.

“எலதிா�ிகம்ெதாத�ம, ஆனால்எனிக்இ�்
ெதாதலபதலசிதல,“ என்்ெ�ானனார்அமமா .

பதனனர்அபர் ன்னபதன் ன்ாக்னபலதல்
ஆ்்�சபகபதஸடார.



அ்்த்நாா, ெடராத வாபசல்கபனத்தாா.

இசிகா்கதஸட்தஸட்காிலாகதபதஸடன. 

"இ�த்கமபபதிப்�த்�ாிபத்கத்�!“ என்ாா்

அபா.

"நான்தபான்இன�ம்ெகால�ம்அ�த்

இசிகசபி்ப்த்�்ப�கதத்ன."

அன்ாடம்ெடராத, வாபகபதல்ெமனதம�ம்

�ததல்ஆிபதா்இசிகசப்தபாஸ்்ப�தாா.

"இ�த்கமபபதிப்�த் வெபா�்நாசம்

ெபாதலதாகத�ம்ெகா�்�ம்ப�கத்�்என்நான்

நதசனிகதத்ன“ என்்ெடராத அபா்

அமமாபதடம்ெ�ானனாா.





ெடராத தம�ம்கமபபதிப�தகசிக்

ஆச�ிபஸடாா.

 வெபா�்�ச்�ம்இசிகசபி்

ப்திகிதபாகம்தபா�ம, அபறச்்்

ததடிானாா.

 �்நாா்அபா மறெ்ா�்ப்ச�்

கமபபதிப்�தசல்கணடாா.

அதன்தமல்பகததலதல்ஆரல�்மற்ம்மல�ா்

உிபதல்பாகஙகா்இ��தன.



அதன்உடின்பிகஙகபதல்்நீிநத்்உிபதல்
பாகஙகா்இ��தன.
அ�்��சதல்கமபபதிப்�தசலி்தபாிதப்
இ��த�.

அ்்த்நாா்அபசிக்மறெ்ா�்கமபபதிப்�த்
கதசட்த�.

அ�ளம்��சதலசதி்்தபாிதப்இ��த�.

இிதபா�்ெடராத னன்்கமபபதிப்�தகசபி்
ெகாணப��தாா.



ெடராத  வெபா�்கமபபதிப்�தசல�ம் �்தனத்
வாபலதல்சப்தத��தாா.

பதனனர்அ�த்வாபகபதன்தமல்அசடலாபமாக்
கமபபதிப்�த்- 1, கமபபதிப்�த்- 2 மற்ம்
கமபபதிப்�த்– 3 என்்எ�ததல்�ீஸ்ிகசப்
ெபா�்ததனாா.

 வெபா�்நாசம்அபா கிசப்இசிகசப்
அகற்தனாா.

அ�த்வாபகசப�்திப்்தத, உாதப்�ததல்ஆிபதா்
இசிகசப்இஸடாா. 



 �்நாா்ெடராத தன�்தாலதடம,

"என்�தல்கமபபதிப�த்இதபாததலிாம்

�ாிபத்பததலதலசி.“ என்ாா.

" �தபசப்அ�்ஏறகனதப்நதச்ல்

�ாிபதஸப�ிகிாம," என்்ெ�ானனாரஅமமா.

வாபலதி���்இசிகசப்ெபபததல்எ்்தாா்

ெடராத.

அிதபா�்அபா்அ�த்்கமபபதிப்�த்க்�தலதல்்

 ஸபிெகாண்இ�ிபசதி்பார்தாா.

அ�் �்பிக்ததி���்ம்பிக்ததறக்மா்த-

மா்த்நகர��்ெகாணப��த�.

பஸ்்தபான்் ன்்அதன்பாலதல்இ���்

ெபபததல்ப��ெகாணதடலத��த�.

“பத�த்ததரமாக்இ�ிகத்�," என்ாா்ெடராத.

"நான்�ன�் �தபா�ம்பார்தததலசி.“

ெடராத கபனத்�ிெகாணப��தாா.

 பசப��, ெநபத��, ஆப, அச���்நகர��்

ெகாணதடலத��த�்அ�த்்கமபபதிப்�த்.



கமபபதிப்�தலதன் பாலதி���்

இன�ம்பஸ்்ெபபததல்

ப��ெகாணப��த�.

ெடராத தன�்தாசல்அசழ்தாா.

“தஹா,“ "உன�சடல்கமபபதிப்�த்

தனசன்�ற்த்(cocoon) பஸ்ி�ஸசட்

கஸபிெகாாகத்�்என்ார்ெடராதலதன்்

அமமா!

“(cocoon) பஸ்ி�்!” என்்ெடராத 

ஆ்�ரலமசட�தாா.

“(cocoon) பஸ்ி�்்என்ால்எனன?”

"இ�் வெபா�்பஸ்ிப்�த�ம்தனிக்

தானாகதப்கஸ்ம்பஸ்்�்.

நான்அசதி்பற்தி்பப்தத�ிகதத்ன, 

ஆனால்ஓர்கமபபதிப்�த் �்�ஸசட்்

உ�பாிகபசத்பார்தததலசி, "என்்

அமமா ெ�ானனாா.

"ஆனால்ஏன்பார்தததலசி?" என்்

ெடராத தகஸடாா.



“ஏெனன்ால்நான்கமபபதிப�தகசப்பதப்�்

உனசனிதபால்சப்தத��த�்இலசி,” 

என்ார்அமமா. 



ெடராதிக்பாபத்ெ�லிதபணபல்தநரமான�.

“எனிக்�ஸப�ாப்��ிகசப்பதஸ்்ெ�லி்

பத�ிபமதலசி. நான்இசத�ம்என�டன்

எ்்�்்ெ�லிபா?” என்்தகஸடாா்ெடராத.

“தாராபமாக," என்ார்அபா்அமமா.

ெடராத, அ�த்கமபபதிப்�த்வாபசல்பாபதிக்

எ்்�்்ெ�ன்ாா.

“அ�த்க்சபலதல்எனன்இ�ிகத்�?" என்்

தகஸடார்ஆ�தாதலர.

“பஸ்ி�ஸசட்உ�பாிகதிெகாணப�ிகம்

 �்கமபபதிப்�த," என்ாா்ெடராத.



"உணசமலாகபா, நான்�ன�்

பார்தத்ாத் ன்,” என்ார்ஆ�தாதலர.

“நீஙகசமா!” என்ாா்ெடராத.

“நமமதல்நதச்ல்தபர்இதறக்�னனர்

பார்தததலசி,”என்ார்ஆ�தாதலர.

“அபர்கமபபதிப்�தசலி்பார்தார.

பதனனர்பகிபதல்உாப்அசன்�்

கழ�சதகசம் �பர்பதன் �பர்

கமபபதிப்�தசலி்கணடனர.





ெபனனத�ம்பகிபதல்இ��தான.

"நான்அசத்ஏறகனதப்பார்தத�ிகதத்ன," 

என்்அபன்ஆ�தாதலாதடம்ெ�ானனான.

"நலி்பததலம," என்ார்ஆ�தாதலர.

"நீ்அசத்இிதபா�்மீண்ம்பாரிக்

�ப�ம.“

"வாபலதன்னபலதல்இ�த்�சபகா்

இலசிெலன்ால, கமபபதிப்�த்அதன்

பஸ்ி�ஸசட்ெ�ன�ெகாணப�ிக்

�பலா�," ெபனனத ெடராதலதடம்�்தனான.

"எனிக்ெதாத�ம," என்ாா்ெடராத.

"இனத்எனன்நடிகம்என்்உனிக்்
ெதாதலா�, நான்ப�தலம்கஸ்தபன” 
என்ான்ெபனனத.

"எனிக்ெதாதலா�," என்ாா்ெடராத.

"அ்்த்எனன்நடிகம?“ என்்தகஸடாா.

“நீதல்கண்பதப,” என்ான்ெபனனத.



அ�த்வாப்நாா்��ப�ம்ெடராதலதன்தமச�்
மீதத்இ��த�.

பாபத்பதஸ்்ெ�ல�ம்�ன்எலதிா�ம்
மீண்ம் �்�ச்்பார்�்்ெ�ன்ாரகா.

இிதபா�்வாபலத�ா்ஓர்ெமலில்பஸ்்
�டாரம்இ��த�.

அதன்உாதப்கமபபதிப்�த்இனன�ம்
நகர��ெகாணதட்்இ��த�.



அன்்இரள்ெடராத அபர�்த�சதிக்அ�த்
பஸ்ி�ஸசடி்காஸபனாா.

“நீ்இனத்கமபபதிப்�தசலி்்பாரிக்�பலா�, 
ஆனால்அ�்்இனன�ம்உாதப்
நகர��ெகாணதட்இ�ிகம்என்்நான்
நதசனிகதத்ன. அ�்உஸ�பசர்ெமனதம�ம்்
தபமனாக்ஆிகதி்ெகாணப�ிகத்�்என்்
நதசனிகதத்ன.”

"இ�ிகிாம," என்்�்தனார்ெடராதலதன்
த�சத. 

"அ்்�்எனன்நடிகம?" என்்ெடராத 
தகஸடாா.

"நீணட்காி்ததறக்எ�ளம்நடிகா�," என்்
அபர �்தனார.



ஆனால்ெடராத பி்�ததல்பததலஙகசபி்
கணடாா. 

 ன்ன்பதன் ன்ாக, அசன்�்
கமபபதிப்�தகசம்இசிகா்
�ாிபத்பசத்நத்்ததபதஸப��தன.

 ன்ன்பதன் ன்ாக, அசன்�்
கமபபதிப்�தகசம்தஙகா்ெ�ா�த்�ஸசட்
உ�பாிக்ெதாடஙகதல�.

பதசரபதல்ெடராதலதடம்்னன்்�்கா்
இ��தன.

"இிதபா�்நாம்எனன்ெ�னப�?" அபா்
அமமாபதடம்தகஸடாா.



"பதசரபதல்நாம்கணட்ததபாம," என்ார்
ெடராதலதன்அமமா. 
பதனனர்ெடராத�ம்அபர�்அமமாளம்
�ிக்ததறக்ெ�ன்னர.
அபரகா்�ஸபறக்ப�ததபா�, இனத்எனன்
ெ�னல்தபண்ம்என்்அபரகசிக்
நன்ாக்ெதாத�தத���.
அபரகபதட்ததல்பசழல்மீன்ெதாஸப் ன்்
இ��த�.
அபரகா்அதன்அபலதல்மலல்பரிபதனர.
பதனனர,  ன்னபதன் ன்ாக்�்கசப்
ெதாஸபலத�ா்சப்தாரகா.



பதனனர்அபரகா்ெதாஸபசல்
னபனாரகா.

"இிதபா�்ெடராத," அமமாபதடம்
ெ�ானனாா, “நாம்்ெ�னல்தபணபல்
காாதலம்பாரம் �்�ச்்்மலசி்
நசனிக்தபண்ம.அ�்�்கசப்
கான��பதடாமல்சப்தத�ிகம.”

“அசபகசிக்எனனபாகம?” தகஸடாா்
ெடராத. 

“நாம்ெபா்்தத���ி்பாரிதபாம,” 
என்ார்அமமா.

பதனனர்அபரகா்ெதாஸபசல்கபதர�த்
இட்ததல்சப்தனர. 

 வெபா�்ததஙகாகதழசம�ம்பாபதிக்
ெ�ல�ம்�ன்ெடராத மலசி்நசன்�்்
ெ�லபாா. 

அபா்ம்��பதஸடால, அமமா்அபசிக்
நதசனளப்்�பார.



கபதரகாிம்��பதத�ம்ெடராத 

பாரெமா்்�ச்்மலசி்நசன்�்

ப�தாா.

ஏிரல்மாத்ததல, ஓர்ததஙகபன், ெடராத 

ெதாஸபலதல்நீர்ஊற்ி்தபானாா.

அிதபா�,  ர்அழகதல்பஸ்ிப்�த்

க்�தலதன்மீ�்உஸகார�தத��த�.

“சஹ!", "நான்அசத்இஙதக்

சபிகபதலசி,“ என்ாா்ெடராத.



ெடராத, அமமாசப்அசழ்தாா.

"இ�த்பஸ்ிப்�த்எஙகத���்ப�த�?" 
என்்தகஸடாா்அபா.

“ெபபதலதி���்எ�ளம்ெதாஸபலதன்
உாதப்தபாக்�பலா�. இ�த்பஸ்ிப்�த்
உாபத�ிகம்எததி��ததா்தான்
ப�தத�ிகம.”

"ஏததா் �்�ஸபல்�சப்இ�ிகத்தா்
என்்பார," என்ார்்அமமா.

ெடராத ெதாஸபலதன்உா்தன�்சகசல்
பதஸடாா.

அபா் வெபா�்�ஸசட�ம்எ்்�ி்
பார்தாா. 



“இ�த்�ஸபல் �்�சப்உாப�்என்்நான்

நதசனிகதத்ன," என்ாா்அபா.

அபா்அ�த்�ஸசட்்ெதாஸபலதி���்

ெபபததல்எ்்தாா.

“என�ட்�ண்பதரசி்அ�த்�சபலத�ா்பதட்

�பகத்�,“ என்ாா.

“அ�த்பஸ்ிப்�த்இததி���்தான்ப�தத�ிக்

தபண்ம.“

இ�தான்நடிகெமன்்உனிக்்்ெதாத�மா? 

"என்்ெடராத அமமாபதடம்தகஸடாா.

"ஆமாம, எனிக்ெதாத�ம," என்்ெ�ானனார்

அபபதன்அமமா.

"ஆனால்நான்இதறக்�ன�்இ�்தபான்்

ெபபததல்ப�பசதி்பார்தததலசி.“

“ஆமாம. இ�தி்ப்�த�ம்ெபபத்ப�பசத�ம்

நாம்பாரிகபதலசி. ஆனால, இ�த்

�ஸபி���்தான்அ�த்பஸ்ிப்�த்ெபபததல்

ப�த�்என்்எனிக்ெதாத�ம.” என்ாா்

ெடராத.





ெடராத அசமததலாக்உஸகார��்இ��தாா.

பஸ்ிப்�த�ம்அசமததலாக்

உஸகார�தத��த�.

அபா்அ�தி்ப்�தசலி்பார்தாா. 

இ�்பத�த்ததரமாக்இ��த�. 

கமபபதிப்�த்கி�ன்எனகத்்�ஸசடி்

கஸபல�.

அபா்அசத்்தன�்கணகபால்கணடாா.

ஆனால்கமபபதிப்�த்அ�த்�ஸபி���்

ெபபததல்பரபதலசி.

ஆனால,  �்பஸ்ிப்�த்ெபபததல்ப�த�



“எனிக்ஆ்�ாதலமாக்இ�ிகத்�," 

என்ாா்அபா.

"இ�்எிபப்நடிகம்என்்எனிக்

உணசமலாகதப்ஆ்�ரலமாக்

இ�ிகத்�.“

“பபர��்ப�ம்தபா�்பததலஙகா்

மாற்ம்அசடலிாம,“ என்ார்அபப�்

அமமா.

“பப�மதபா�்நீ�ம்மாற்ம்

அசடகத்ான.”

"ஆனால்இ�த்அபபதறக்இலசி" 

என்்ெடராத �்தனாா.

“நான்பப�மதபா�்இ�த்அபபதறக்

மா்ததனன்என்ால, நான்�த்ககா்

உசடல்ஓர்ப்சபலாகத�ிதபன.” 

“ஆனால, நீ்அிபப்மாற்மசடல்

�பலா�,” என்ார்அபப�்அமமா.





ெடராத அபசசடல கமபபதிப்�தகதப  

உிக்ததல மதகளம அழகானசப என் 

நதசன்தத��தாா. ஆனால, இ�த பஸ்ிப்�த! 

இ� இனன�ம மதிக அழகானதாக இ�ிகத்�. 

அதறக, ஓரஙகபதல �தபி� மற்ம ெபாசப 

நத் தகா்கசடன �பல  ெபாதல ப�ி� நத் 

இ்ிசககா இ��தன. அ�த இ்ிசககபதல 

நானக ெபாதல ெபணலத் �ாபதகசம 

இ��தன.



பஸ்ிப்�த்நாா்��ப�ம்அசமததலாக்

இ��த�. ஆனால்இரள்தநர்ததல, அதன்

ெபாதல்இ்ிசககா்ஆபன. பதனனர, 

பஸ்ிப்�த்�த்ததத்ெதாஸபலதல்ப்�த�.

"அசத்ெபபததல்பதஸ்்பத்தபாம," 

என்்ெடராத �்தனாா.

"�ாத,"  என்ார்அமமா.

ெடராத ெதாஸபலதன்னபசல்எ்்�்

பதஸடாா.

உடதன்அ�த்ெபாதல்பஸ்ிப்�த்

இ்ிசகசல்அச�்�்பதபிசக்தநாிகத்

தமதி்ப்�த�.



ம்நாா

அச்்��ப�ம்ெடராத்அசத்்ததபனாா

அ�த்பஸ்ிப்�த்எஙக்ெ�ன்�?

அ�்மதன்பதபிககபதன்தமல்இலசி.

அ�்தசரலதல்இலசி.

அபா்த�ாபா்மற்ம்நாறகாிகா்மீ�ம்

ததபனாா.

அ�த்பஸ்ிப்�த்தபானபதஸட�.





பதனனர்ெடராத  �்தத்�த்�னனசிி்

கணடாா.

"�ாத்தான," என்ாா்ெடராத. 

“அ�த்பஸ்ிப்�த்ெபபததல்எஙதக�ம்

ப்��்ெகாணப�ிகம.”

"அமமா," என்சழ்தாா்ெடராத. 

“மற்்பஸ்ிப்�தகசம்�ஸபி���்

பரதபண்ம்என்்ஆச�ிபஸடாா்

ெடராத.”

அசப்தலாரான�ம்ெபபததல்

ப��பத்ம,” என்ார்அபசசடல்அமமா.

"நா�ம்தலாராக்இ�ிக்தபண்ம," 

என்ாா்ெடராத.

"இ�த்�ச்்�ஸபி���்பஸ்ிப்�த்

ெபபதப�பசத்நான்பாரிக்தபண்ம.“

"நாம்அதறக்நத்�லமாக்�லற�த்

ெ�னதபாம," என்ார்அபபதன்அமமா.





ஆனால்நானக்நாஸகா்கட��்எ�ளம்

நடிகபதலசி.. 

ெடராத பாபதலதல்இ��ததபா�, அபர�்

அமமா கபனத்�ிெகாாபார.

�னதிகதழசமலன், ெடராத தன�்

நணபாதன்பத்�தநாா்பதழாளிக்ெ�லி்

தபணபலத��த�.

ெடராதலதன்்அமமா கசடிக்ெபா�ஸகா்

பாஙக்ெ�லி்தபணபலத��த�.

ெடராதலதன்த�சத தன�்காசர்�ாதெ�னல்

எ்்�்்ெ�லி்தபணபலத��த�.

“நான்இ�த்பஸ்ி�்கசப்பதழாபதறக்

எ்்�்்ெ�லிதபண்ம,” என்ாா்

ெடராத.

"�ாத,"  என்்ெ�ாலி் ி�ிெகாணடார்

அபா்அமமா.

"இ�த்பதபாிபி்சபசல்

எ்்�ிெகாா."



"இ�த்சபலதல்அ�த்�்கசப்எ்்�ி்

ெகாா.”

ெடராத �்கசப்அ�த்சபலதல்

சப்�ிெகாணடாா.



பதழாபதறக்ெ�ன்தபா�, ெடராத அ�த்

சபசல்அபர�்தஸபல்பதனனால்சப்தாா.

“எ�த்நதமதட�ம்ஓர்பஸ்ிப்�த்ெபபததல்

பரிாம,“ என்்அபா்தன�்நணபரகபதடம்

�்தனாா.

“அவபா்்ெபபததல்ப�தால, அதறகாக் �்

பத்�தநாா்பாழ்�ிபாடசி்பா்தபாம.”



“ஹா, ஹா," என்்ெபனனத �தாத்தான.

"இரள்தநரஙகபதல்மஸ்தம்அ�்�ஸசட்

பதஸ்்ெபபததல்ப�ம்எனப�்எலதிா�ிகம்

ெதாத�ம!” என்ான்ெபனனத.

“ஹா, ஹா, உனிக்எலிாம்ெதாத�ம்என்்

நதசனி�,” என்ாா்ெடராத.



ஆனால்இரபதல்ெடராத தன�்அமமா, 

அிபாபதடம்ெபனனத �்தலசத்ெ�ானனாா.

"நான்ததஙகபன்்அ�ஙகாஸ�தலக்சத்

ெதாடர�ெகாாகதத்ன," என்ார்அமமா.



ததஙகபன், அமமா அ�த்

அ�ஙகாஸ�தலக்சத்ெதாசிிதப�தலதல்

ெதாடர�ெகாணடார.

“ெ�ால�ஙகா," என்்ெதாசிதப�தலதன்

ம்�சனலதி���்கரல்ப�த�.

“பஸ்ிப்�தகா்ெப�மபா�ம்இரபததிதல்

தஙகா்�்கபதி���்ெபபத்ப�கதன்ன.“

“நலி�, நாம்இதறகாக்ஓர்ஏறபா்்

ெ�னலதபண்ம. ெடராத, நீ்ைஙகி்

தபாபதறக்�ன�்பசர்இ�த்�்கசபி்

பார்�ிெகாா. பத்க்நான்உ்ஙக்தபாகம்

பசர்பார்�ி்ெகாாகதத்ன. அிபா, 

இரபதல்ந்பதல் �்�ச்்எ���்ப��்

பார்�ிெகாாசபார. நீ்ம்பப�ம்பகல்

தநரஙகபதல்பார்�ிெகாா.” என்ார்

ெடராதலதன்தாலார.



ெ�வபான, �தன, பதலாழன்இ�த்னன்்

நாஸகா்கட��்தபான�.

எ�ளம்நதகழபதலசி.

ெபாபதிகதழசம்இரள,  ெடராத �்தனாா்

"இன்தரள்ைஙகபதறக்�ன, நான்இ�த்

�்கசிக்என்இனதல்இரள�்தம்

ெகா்ிதபன,” என்பப்�்தமதட்தசி்

கனத�தாா. ஆனால, �ஸெடன்்தபகமாக்

தசிசல்ைிகதிெகாணடாா.



"நான் �்�த்தல்�ித்சத்தகஸதடன," 

என்ாா்ெடராத.

“கசட�த்கசட�தலாக்ஏததா் ன்்

நடிகிதபாகத்�," என்ார்ெடராதலதன்த�சத.

“அிபப்ஏ�ம்நட�தால்நாஙகா்உனசன்

�பத்தபாம,” என்ார்ெடராதலதன்அமமா. 



பதனனர, ெடராதலதன்அமமாளம ஓர்

�ஸபல்�த்தல்�ித்சத்தகஸடார. 

பதனனர, “நலி�, இன்தரள்நீஙகா்

மதகளம்கபனமாக்இ�ிக்தபண்ம.“ 

என்ார்ெடராதலதன்அிபாபதடம.

"நத்�லமாக," என்்அிபா ெ�ானனார.

காசி்நானக்மலதலபபதல்ெடராதலதன்

த�சத �ஸசடி்(கி�ன) பாரிக்

எ���ெகாணடார.

"கசட�தலாக, ஏததா்்நடிகத்�,” என்்

�்�ிஸடார.

 �்�த்்ெபா�ா்ஓர்�ஸப�ாபத���்

உ�தத்ெபபததல்திெகாணப��த�.

ெடராதலதன்த�சத்தன�்மசனபதசல்

எ�ிபதனார. பதனனர்அபரகா்இ�ப�ம்

ெடராதசல்எ�ிப்அபா்்ப்ிசகிக்

ெ�ன்னர.



"ெடராத மதகளம்ஆழ�த்ைஙககத்ாா," என்்

அபர �்தனார.

“ஆனால்அபா்இதறகாக்நீணட்காிம்

கா்தத��தாா. அபசப்எ�ிபத்பத்ஙகா.” 

என்ார்ெடராதலதன்அமமா.

அதன்பத்க்அ�த்னன்்தப�ம்�ஸசடி்

பாரிக்்ெ�ன்ாரகா. 



“பஸ்ிப்�த்கதஸட்தஸட்ெபபததல்

ப��பதஸட�," என்்ெடராத �பதனாா.

ெம�ெம�பாக, பஸ்ிப்�த்தாதன்�ஸசட்

பதஸ்்ெபபததல்ப�த�.

அ�்ஈரமாகாளம்ெமனசமலானதாகளம்

இ��த�.

“அதன்இ்ிசககா்மதகளம்�த்தலதாக்இ�ிகத்�,“ 
என்ாா்ெடராத.
“ெகால�ம்ெபா்," என்ார்அிபா.
"அதன்இ்ிசககா்இிதபா�்ெபாததாகத்ப�கத்�்
என்்நான்நதசனிகதத்ன,” என்ாா்ெடராத 
உடதன. 
அசப்உணசமலதல்பபரகதன்தா? “ தகஸடாா்
அபா. 



"உணசமலதல்அிபப்இலசி," என்்அிபா 

ெ�ானனார.

“பஸ்ிப்�த்அதன்இ்ிசககபதல்இர்த்சத்

ெ��்�கத்�.”

அ�்நதச்ல்தநரம்எ்்த�.

ஆனால்பபிபபலாக்பஸ்ிப்�தலதன்்

இ்ிசக்பபர�த�.

மற்ம்பஸ்ிப்�தலதன்உடல்

�த்்�ிெகாணதட்ப�த�.



ஏ�்மலதிக, ெடராத, "இிதபா�்அதன்

இ்ிசககா்எவபபள்ெபாதலதாக்

இ�ிகத்�! அ�்இிதபா�்�தல்

பஸ்ிப்�தசலி்தபாிதப்இ�ிகத்�.“

"இிதபா�்ப்ிசகிக்்ைஙக்்

ெ�லிிாம, " என்ார்ெடராதலதன்அமமா.

"இன்்�னதிகதழசம, எனதப்நாம்

தாமதமாக்ைஙகி்தபாகிாம."



காசிலதல்எ��்த்ெடராத்�தில்

ெதாஸபலதடம்ெ�ன்ாா.

"நான் �்�தி்நாஸகசிக்இ�த்

பஸ்ிப்�தசல்சப்தத�ிக்பத�ம�கதத்ன," 

என்்அபா �்தனாா.

"அிபபலானால, நான்ெதாஸபலதல்அதறக்

ப்ிபதறக்இன�ம்ெகால�ம்இடம்ெ�ன�்

த�கதத்ன," என்ார்அிபா.

அிபா ெதாஸபலதன்தமல் �்உலரமான்

�சரசல்உணடாிகதனார.



�னதிகதழசம்இரள்லா�ம்எ��தத�ிகபதலசி.

ஆனால் ாலத்ன், காசி்ெதாஸபலதல்

மற்ெமா்்பஸ்ிப்�த்்உஸகார�தத��த�. 

“ஓ்கடளதப, மறெ்ான்ம்ெபபததல்ப��்

பதஸட�,” ெடராத �்தனாா.



�தி்நாஸகசிக, இரண்்பஸ்ிப்�தகா்

அ�த்ெதாஸபலதல்ப்��்ெகாணப��தன.

இ�்பஸ்ிப்�தகசம்பாரிபதறக் தர்

மாததாதலாக்இலசி.

ெடராத அசபகசிக்இசடலதல்உாப்

தப்பாஸசட்உலர�தாா.

 �்பஸ்ிப்�த்ெபாதலதாகளம, அதன்உடல்

ெகா�்�மத��த�.

"இ�தான்ெபண்பஸ்ிப்�த்அலி�்தான-

பஸ்ிப்�த," என்்அிபா ெ�ானனார. 

"அதன்பலத்்�ஸசடகபால்நதரமபத�ாப�."

இரணடாப�்பஸ்ிப்�த்தசிலதன்�ன்

இரண்்நீணட்உலரபதசழகசபி்

ெகாண்ாப�.

"அ�்ஆண- பஸ்ிப்�த," என்ார்அிபா.

" அ�் �்த�சத- பஸ்ிப்�தலா?" என்்

ெடராத தகஸடாா.

"ஆமாம," என்்ெ�ானனார்அபா்அிபா.



அ்்த்நாா்ெடராத �தி்பத்ததலா�மான்

பததலஙகசபி்காணடாா.

தான-பஸ்ிப்�த் �்க்�தலதல்�தி்�த்தல்

உ�ணசடலான்பததலஙகசப்

பதஸ்ிெகாணப��த�.

ெடராத அிபாசப்அசழ்தாா.

"அசப்எனன?" என்்ெடராத தகஸடாா.

“அசப்�ஸசடகா, தான-பஸ்ிப்�தலதன்

பலதற்தி���்ெபபத்ப�கத்�. நான, 

அதன்பலத்்�ஸசடகபால்

நதரமபத�ாப�்என்்ெ�ானதனன” 

என்ார.

“அததி���்எனன்ப�ம?” என்்அபா்

தகஸடாா.

"கமபபதிப்�த்(��)," என்ார்அிபா.

“நதச்ல்கமபபதிப்�தகா!” என்்

�பதனாா்ெடராத.



“நாதம்கமபபதிப்�தகசப்உ�பாிக�ப�ம்

என்்ெ�ாலகத்ீரகபா்நீஙகா்?” என்்

தகஸடாா.

"நாம்அபறச்்உ�பாிக�பலா�, ெடராத. 

ஆனால்பஸ்ிப்�தகசிக்�ப�ம,”  என்ார்

அபா்த�சத.



"இிதபா�்பசர்நான்�ஸசடகசப்மஸ்தம்

பாரிகதத்ன," என்்ெடராத �்தனாா.

ஆனால்ப்�்நாஸகசிகி்பத்க, அ�த்

�ஸசடகபதி���்�த்தல்கமபபதிப்�தகா்

�ஸசடலதி���்ெபபதிப்பசதி்கணடாா்ெடராத.

"இ�த்கமபபதிப்�த்பாரிக்க�ிபாக்இ�ிகத்�," 

என்ாா்ெடராத.

"ஆனால்அசப்ப்ச�்நத்மாக்இ�ிக்தபண்ம.“

“அசப்பபர்பபர்அபற்தன்நத்ம்மா்ம,"  என்்

ெடராதலதன்தாலார �்தனார.



“அசப்ெபாததாக்பபர�தால, பாரிபதறக்

உன�சடல்பசழல்கமபபதிப்�தசலி்

தபாிதப்இ�ிகம.”

“நான்இபறச்்தத�மப்அ�த்ஆிபதா்

மர்தததிதல்பதஸ்்பத்கதத்ன.” என்ாா்

ெடராத.



"அ்்த்எனன்நடிகம்என்்எனிக்்ெதாத�ம.

அ�த்கமபபதிப்�தகா்ெபாதலதாகளம்தபமனாகளம்

பப்ம.

அதறகி்பத்க்அசபகா்�்்கஸ்ம.

அ்்த்ப�டம, தான்மற்ம்த�சத-பஸ்ிப்�தகா்

அ�தி்(கி�னகசப) �்கசப்பதஸ்்ெபபததல்

ப�ம.

பத்க்தான-பஸ்ிப்�த்�ஸசடலத்ம்அ�த்

�ஸசடகபதி���்கமபபதிப்�தகா்ெபபதிப்ம.

பதனனர்இ�த்�ழற�த்மீண்ம்ெதாடஙகம.
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